
 

  

Hvert år i perioden 1. april til 7.maj inviteres du og alle andre medlemmer i 

Ergoterapeutforeningen til generalforsamling i din region. Din region afhænger af 

hvor du er ansat. Hvis du er studerende, ledig, passivt- eller pensionistmedlem så er 

det din bopæl, der afgør hvilken region, som du er medlem af.  

VI ERGOTERAPEUTER ØST 

FOR STOREBÆLT 

GENERALFORSAMLING 

26.APRIL 2017 I DGI-BYEN 

KØBENHAVN 

 

Her er hvad vi har valgt at berette fra april 16 – marts 17 

Ergoterapeutforeningen Region Øst. 
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VI ERGOTERAPEUTER 

ØST FOR STOREBÆLT 

GENERALFORSAMLING 

26.APRIL 2017 I DGI-

BYEN KØBENHAVN 

Her er hvad vi har valgt at berette fra april 16 – marts 

17 Ergoterapeutforeningen Region Øst.  

Udformningen af den skriftlige beretning er afsluttet den 20.marts. 

Kære medlem af Ergoterapeutforeningen Region Øst 

Er det nødvendigt at holde generalforsamling hvert år? Kunne den tid vi i 

regionsbestyrelsen bruger på at skrive beretning, lave udkast til handleplan 

m.m. ikke bruges bedre? 

Det er i år 24 år siden jeg kom med i den lokale bestyrelse i 

Ergoterapeutforeningen. Det var i Københavns amtskreds, da jeg arbejdede i 

Brøndby kommune som daghjemsleder og Ergoterapeutforeningen dengang 

havde 14 lokale amtskredse. Så jeg har igennem årene været med til at 

planlægge og gennemføre 23 generalforsamlinger. Hver gang vi har skrevet en 

beretning, har det givet anledning til overblik og eftertanke, både for os der skrev 

og forhåbentlig også for de, der læste den. 

Beretningen er ikke kun et praktisk dokument til de relativt få deltagere i 

generalforsamlingen, men også et budskab til alle jer medlemmer om, hvad vi 

som jeres lokale professions- og fagforening er optaget af.  

Hver eneste generalforsamling har givet mig ny inspiration og en god følelse af, 

at der er sammenhæng mellem hverdagslivet på uddannelserne og 

arbejdspladserne og Ergoterapeutforeningens mangeartede opgaver samt styrket 

og bekræftet betydningen af fællesskabet mellem os medlemmer. Så derfor er 

det vigtigt, at vi bevarer de årlige generalforsamlinger. 

Jeg håber og tror at alle os, der mødes til generalforsamlingen den 26. april  vil 

gå inspireret derfra og have en god fornemmelse af, at Ergoterapeutforeningen er 

et godt fællesskab, hvor trivsel og kvalitet i både vores og alle 

borgeres hverdagsliv er det, som binder os sammen. 

Kærlig hilsen  

                  udsigten fra mit kontor  

 

DU OG JEG ER EN DEL 

AF FÆLLESSKABET -

ERGOTERAPEUT-

FORENINGEN. VI 

BIDRAGER MED 

AKTIVITET, IDEER OG 

HOLDNINGER OG SÅ 

SELVFØLGELIG MED 

VORES KONTINGENT. 

Du kan læse om de 

aktiviteter, som vi i 

regionsbestyrelsen, har 

taget initiativ til i Region 

Øst.  

Vi efterlyser din respons 

på, om vi har prioriteret 

vores handlemuligheder 

korrekt. 

 

 

 

Hilsen 

Regionsbestyrelsen: 

Sonja, Åse, Inge, Mitzi 

Sofie, Henrik, Margrethe 

Mette, Johanne, Lisbet 

Katharina og Michelle 
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På generalforsamlingen i 2016, som blev holdt den 12. april i Køge, kunne de tilstedeværende 

medlemmer fortælle Ergoterapeutforeningens nye landsformand Tina Nør Langager, hvad der var vigtigt 

for dem i deres arbejdsliv. Hvad ønskede deltagerne skulle være det kommende tre årige fokusområde? 

I lighed med landets øvrige to regionsgeneralforsamlinger var der solid tilslutning til at nøgleordene bør 

være TRIVSEL og KVALITET. 

 

Livlig debat i grupper på generalforsamlingen i Køge i 2016 

En generalforsamling har sin fornemste funktion, når vi 

udveksler synspunkter med hinanden og på den 

baggrund får fælles ejerskab til beslutningerne. Mange 

af deltagerne har fagpolitiske hverv på deres 

arbejdspladser som enten tillidsrepræsentant eller 

arbejdsmiljørepræsentant.  

Alle medlemmer er velkomne. 

Vigtige opgaver for Etf Region Øst  

Det handleprogram, som vi diskuterer og vedtager på 

generalforsamlingen er en vigtig del af regionsbestyrelsens 

arbejdsgrundlag for den kommende periodes aktiviteter.  

Dertil kommer de behov, der opstår ved konkrete henvendelser fra 

arbejdspladserne og medlemmerne.  

Endelig bliver vi også inviteret ind til dialog og aktiviteter af 

regioner, kommuner, professionshøjskoler og de organisationer, 

som vi samarbejder med i Sundhedskartellet og andre tværgående 

fora.  

Valg til regionsbestyrelsen og Repræsentantskabet sker på 

generalforsamlingen. Kom og vær aktiv i fællesskabet. 
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På generalforsamlingen i 2016 blev denne handleplan vedtaget  

Vi ønsker: 

 at ergoterapeuter trives og udvikler sig i deres opgavevaretagelse  

 mere og bedre kompetenceudvikling af ergoterapeuter  

 at vi fortsat får flere stillinger til ergoterapeuter  

Hvordan? 

  

1. Vi vil informere og involvere medlemmerne. 

2. Vi vil tage initiativer til relevante fagpolitiske arrangementer. 

3. Vi vil understøtte, at der kommer flere ergoterapeutiske ledere, og vi vil være optaget af 

ergoterapeuter, der er ledet af andre faggrupper 

4. Vi er opmærksomme på effekt på godt og ondt af styringsprincipper f.eks. NPM. 

5. Initiativer fra medlemmer og invitationer fra medlemmer og andre organisationer vil være 

styrende for vores indsats. 

6. Regionsbestyrelsen vil udtrykke synspunkter og søge indflydelse på social- 

beskæftigelses- og sundhedspolitikken i vores 2 regioner og 46 kommuner. 
 

Vi vil bidrage til kvalitet i opgaveløsningen og trivsel for ergoterapeuter 

i Region Øst: 

 

Vi vil have et særligt fokus på: 

• Ergoterapi til beboere på døgnpladser, plejecentre og andre boformer, herunder 
kulturforandringer.  

• Ergoterapeuter og myndighedsfunktionen 
• Synliggøre værdien af ergoterapi til patienter i regionalt regi 
• Omgivelser og aktiviteternes betydning for den rehabiliterende indsats. 
• Ergoterapi og erhvervsrettet rehabilitering. 
• Ergoterapi og sundhedspædagogik 
• At forberede og bidrage aktivt på Ergoterapeutforeningens REP16 og efterfølgende engagere os 

og jer medlemmer omkring de kommende fokusområder. 
 

Ovenstående har været vores afsæt. Langt de fleste mål og temaer har vi arbejdet 

indgående med. Men timingen, omfanget og effekten vil komme til udtryk på de 

kommende sider.  
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Din regionsbestyrelse. Hvem er vi?  

Hvordan har vi grebet opgaven an? 

Ny mødekultur og de 6 tænkehatte! 

Hvor mange kender ikke det, at sidde til et møde og blive i tvivl om tiden er brugt rigtigt, 

om der virkelig kommer nok ud af de mange timer, vi bruger på mødet. Eller inden jeg 

kommer til mødet, hvad er det så egentlig vi skal tale om. Og hvordan kan deltagerene 

i mødet forberede sig, hvis ikke de ved, hvad punkterne handler om? Kan man ud fra 

et enkelt eller to ord vide, hvad punktet indeholder? 

Vi kan lide, at mødes i regionsbestyrelsen de ca. 10 gange om året, vi bruger en hel aften på det. Men vi 

kom i tvivl, om vi måske kunne gøre det endnu bedre og fik Kristen Andersen konsulent og ejer af firmaet 

Mnemosyne Kurser og Forlag til at work-shoppe os til bedre møder. Regionsbestyrelsen var i starten af 

2016 på kursus to lørdage i ”Bedre mødekultur”.  

Nu arbejder vi med grundige 

mødeindkaldelser, hvor formålet med 

hele mødet og med de enkelte punkter er 

beskrevet, så det er klart for læseren 

præcis, hvad der skal tages stilling til 

under netop dette punkt.  

Det kan måske lyde lidt tørt, men det har 

givet vores møder et nyt drive og energi, 

at vi kommer lidt længere og mere direkte 

ud over stepperne til 

regionsbestyrelsesmøderne.  

De 6 tænkehatte – nye måder at tænke på 

– få brudt dine tænkevaner og find nye løsninger!! 

https://www.youtube.com/watch?v=DCfq4efAXZM 

Kampvalg til regionsbestyrelsen 

Regionsbestyrelsen består af regionsformanden, 9 ordinære medlemmer, hvor 5 er på valg i lige år og fire 

er på valg i ulige år samt to suppleanter, der kun vælges for et år, men som indgår i al mødeaktivitet.  

På generalforsamlingen i Køge i 2016 var der flere kandidater til regionsbestyrelsen end der var pladser. 

Så der skulle en afstemning til at afgøre hvem der kunne forlade mødet som regionsbestyrelses-

medlemmer. Valgperioden er 2 år. Genvalgt blev Mitzi Falkenberg Hjerneskadekoordinator i Gladsaxe 

kommune og Inge Sassene, udviklingsergoterapeut i Frederiksberg kommune. Nyvalgt blev Margrethe 

Boel, FTR for ergoterapeuterne på sygehusene i Region Sjælland, Mette Vestergaard Flindt, TR for 

myndighedsområdet i Frederiksberg kommune og Henrik Hansen lektor på PH Metropol. Som suppleanter 

for en 1-årig periode blev valgt Lisbet Annel Sagsbehandlerergoterapeut i Rudersdal kommune og Michelle 

Frederic arbejdsmiljørepræsentant og ergoterapeut i OPUS, Psykiatrisk Center København. 

https://www.youtube.com/watch?v=DCfq4efAXZM
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At være ny i Regionsbestyrelsen: 

Er en spændende og lidt famlende oplevelse. Der skal både afkodes et nyt sprog med nye udtryk, 

forkortelser m.v., og samtidig skal man lære en ny mødekultur at kende. Man går fra de første par møder 

”pænt træt i kasketten”, egentlig ikke fordi indholdet var overstigeligt svært, men fordi hele sanseapparatet 

som i alle nye situationer har været på overarbejde. 

Som ny i bestyrelsen går der også tid med af identificere hvilke muligheder dette arbejde indebærer, og 

dernæst hvad der realistisk set kan lade sig gøre ud fra de givne tidsrammer. Jeg kan forestille mig, at 

mange vil skulle igennem en proces, hvor ambitionsniveau og virkelighed skal afstemmes. Måske endda 

over et par omgange. 

Når det så er sagt, har både regionsformand samt medlemmerne af regionsbestyrelsen været rigtigt gode 

til at tage imod nye medlemmer, så man hurtigt kommer til at føle sig tilpas og på nogenlunde hjemmebane. 

Man begynder efterhånden at dykke ned i de forskellige emner og problematikker, mens det går langsomt 

op for en, at man er blevet inficeret med en smitsom bacille i form af en voksende lyst til at engagere sig 

yderligere i det fagpolitiske arbejde. 

Og det var vel ikke det værste, der kunne ske  

Henrik Hansen 

Lektor, Cand.san. i ergoterapi 

Ergoterapeutuddannelsen 

Institut for Fysioterapi og Ergoterapi 

Professionshøjskolen Metropol  

 hhan@phmetropol.dk 

 

 

 

Regionsbestyrelsen har også garvede medlemmer 

De medlemmer der ikke er blevet nævnt og som ikke var på valg i 2016 er:  

 Sonja Vinkler udviklingsergoterapeut i Hillerød kommune, der har været med i Etfs lokale 

bestyrelser i mere end 20 år, Først i Københavns Amtskreds fra midten af 90erne, så i Region 

Hovedstaden fra 2001 og siden 2005 i Region Øst. 

 Sofie Nelmark Arenbrandt visitator i Lyngby Taarbæk kommune, har været med i 

regionsbestyrelsen i 12 år,  

 Katharina Freud-Magnus, der også er medlem af Hovedbestyrelsen og har været i 

regionsbestyrelsen siden 2011.  

 Johanne Drachmann, aktiv pensionist har været i regionsbestyrelsen siden 2013. Med 

medlemsnummer 946 har hun gennem årene haft mange poster i Etf: bestyrelsen for 

lederselskabet, Hovedbestyrelsesmedlem og tidl. Leder af Faglig afdeling. 

Alle fire medlemmers valgperiode udløber her i 2017. Men ingen af dem har lyst til at stoppe. 

  

mailto:hhan@phmetropol.dk
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MAJ 2016 

Tre dage med kaffedrikning i Bellacentret 

Når svingdørene for Rehab messen åbner, så er vi fra Ergo-

terapeutforeningen på pletten. Messens bedste kaffe får du 

på vores stand. Det smarte trick er at være i kontakt med 

vores medlemmer, mens de står i kø efter latte, cappuccino 

og varm chokolade. Eller slå sig ned i sofaen og slå ørene ud. 

For hovedparten af de besøgende på standen er vores 

medlemmer: ergoterapeuter og ergoterapeutstuderende. Vi 

benytter også lejligheden til at komme i kontakt med brugere, 

andre sundhedsfaglige ledere fra sygehuse og kommuner 

eller udenlandske gæster, der vil vide noget om dansk 

ergoterapi. På standen i 2016 var der også oplæg fra bl.a. 

landsformand Tina Nør Langager 

Inspiration til ergoterapeuter på plejehjem. 

På Rehab-messen d. 12.05.2016 i Bellacentret afholdt region Øst to møder om 

”Ergoterapi på plejehjem”. Baggrunden for at vi arrangerede disse var, at vi havde fået 

en del henvendelser fra specielt unge ergoterapeuter, som i ansættelser på plejehjem 

havde haft problemer med at få mulighed for at sætte ergoterapeutiske aktiviteter i gang, 

og som var blevet sat til at udføre egentlige plejeopgaver.  

Vi havde engageret ergoterapeut Lise Nevstrup Andersen fra Ålborg kommune til at 

komme og fortælle om, hvordan hun bruger aktiviteter og også inddrager plejepersonalet 

på pleje-hjemmene i Ålborg Kommune. Lise gennemførte 2 seancer af 1½ time, og begge 

møder var godt besøgte.  

Der var flere forhold, der gjorde disse møder interessante og inspirerende. Dels fortalte 

Lise om, hvordan alle slags aktiviteter i hverdagen kunne bruges til at aktivere selv ret 

demente borgere, og hvordan hun også inddrog plejepersonalet, så de faktisk følte sig 

inddraget. Lise fortalte desuden, at hun udformede journalnotater om borgerforløbene 

som breve til den aktuelle borger, således, at han eller hun kunne vise brevet til sine 

pårørende. 

  

Lise gav god tid til spørgsmål og 

diskussioner og alle skrev til postkort 

til sig selv, om hvad de ville forsøge at 

gøre i deres egen praksis.  

Postkortene blev indsamlet og 

dannede baggrund for et referat, som 

blev sendt til alle deltagere. 

Efterfølgende fik hver deltager også 

deres eget postkort med posten. 
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Sonja Vinkler som konstitueret regionsformand  

Den 1.maj begyndte næstformand Sonja Vinkler en periode om konstitueret 

regionsformand. Årsagen var, at Åse Munk Mortensen i maj og juni var konstitueret 

næstformand for hele Ergoterapeutforeningen, da Lene Barslunds stoppede den 

30.4.2017 efter knapt 20 år som næstformand. Den 1. juli fik Ergoterapeutforeningen 

en ny næstformand, Lotte Lagoni fra Fyn. 

Rapport fra Sonja 

Samarbejde med tillidsrepræsentanter  

Maj måned bød på deltagelse på netværksmøder for tillidsrepræsentanter indenfor 

både hospitalspsykiatrien og somatikken. Det gav et godt indblik i de ergoterapeutiske 

arbejdsopgaver og arbejdsvilkår, som er under pres med varslingen om de 

kommende besparelser. Et veletableret samarbede, som jeg også fik mulighed for at 

deltage i var netværket mellem fys og ergo FTR i Københavns Kommune, samt de to 

regionsformænd, hvor der var mulighed for at tale om organisering på arbejdspladsen, 

som er en væsentlig faktor for trivsel og arbejdsmiljø.  

 

Ergoterapeutuddannelsen, Metropol og UCSJ  

Det var en spændende periode at være regionsformand i, idet der indenfor uddannelsesområdet var 

mulighed for at følge processen med udkast til den nye studieordning, som blev vedtaget til ikrafttrædelse 

fra efteråret 2016. I uddannelsen er der fokus på det tværprofessionelle samarbejde og ergoterapeutisk 

praksis samt sammenhæng mellem de kliniske praktikperioder og tiden på uddannelserne. Det nye 

innovationshus blev præsenteret med fokus på indretningen af de enkelte lokaler med mulighed for 

afprøvninger, som ligner de situationer de studerende vil komme til at agere i under kliniske praktikperioder.  

 

På USCJ var der inviteret til sundhedsuddannelsernes udviklingsdag, hvor fokus var på teknologiens bidrag 

til at uddannelserne kan være på forkant med fremtidens krav til de professionelle. Kobling mellem teori og 

praksis i forhold til udvikling og implementering af ny viden herunder også mulighed for at virksomheder kan 

afprøve og teste deres produkter sammen med uddannelsen og forskningen.  

 

Jeg var inviteret til en bachelorgruppes præsentation af deres projekt på Metropol, hvor de havde undersøgt 

voldsramte kvinders oplevelser af overgangen fra krisecenter til mestring af egen hverdag. Der er helt klart 

perspektiver for nye arbejdsområder for ergoterapeuter i forhold til fokus på struktur af hverdagsaktiviteter 

og meningsfulde aktiviteter med øget livskvalitet. Spændende om ergoterapeuterne så også søger de nye 

områder med tværfagligt opslåede stillinger.  

 

Socialpsykiatrien  

Socialpsykiatrien kom til at fylde på dagsordenen i forårets måneder. Dels som følge af drabet på en 

medarbejder på bosted, hvor der er udarbejdet en handleplan, som har fokus på medarbejdernes sikkerhed 

og trivsel, når de er på arbejde. Dels som følge af en række besparelser efter budgetoverskridelser, hvor 

der også var behov for af afskedige medarbejdere. Endelig som inspirationsmøde med medarbejdere 

indenfor socialpsykiatrien i Københavns Kommune, hvor fokus er på sikkerhed og arbejdsmiljø samt fokus 

på aktiviteter, som giver indhold i folks liv. Dette har ført til planlægning af medlemsaktiviteter i foråret 2017.   
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JUNI 2016 

1st COTEC-ENOTHE congress Galway, Irland 

At deltage på kongres I Irland var som at komme til Harry Potters univers med de imponerende bygninger 

på universitetsområdet. Programmets tema var, at engagere og involvere samt at forbinde og samarbejde.  

Vigtige temaer fra kongressen var EBP (Evidens Baseret Praksis) 

og CCP (Klient Centreret Praksis), hvor det er essentielt at få 

implementeret den forskningsbaserede viden, som kan 

understøtte praksis samt have fokus på klientens mål.  

 

Desværre bliver al ny relevant viden ikke implementeret idet der er 

forskellige barrierer – politik, tid og økonomi. Der var flere oplæg 

med fokus på klienternes mål og det gab, der kan være mellem 

klientens mål og eksempelvis terapeutens mål. Spørgsmålet er 

også, hvordan sikrer vi os, at der arbejdes efter samme mål og 

hvornår er det det rette tidspunkt. Hvor er klientens stemme? ’ 

 

Aktivitetsvidenskab fyldte meget med fokus på balancen i klientens 

hverdagsliv og aktiviteter, klientens identitet gennem valget af 

aktiviteter og endelig ergoterapeutens udfordringer med at arbejde 

aktivitetsbaseret. Der blev præsenteret en del 

interventionsprogrammer med fokus på hverdagsaktiviteter og 

meningsfulde aktiviteter. Der blev præsenteret studier, som havde 

fokus på klienter og deres problemer med at udføre ADL-aktiviteter og relaterede det til deres diagnoser for 

at undersøge hyppigheder indenfor ADL-opgaver, som er problematiske. 

Rapport fra Åse, som konstitueret næstformand i Etf 

Det var spændende i to måneder, at være en del af den dynamiske arbejdsplads, som Etfs sekretariat er. 

Medarbejderne har med deres særlige kompetencer og ansvarsområder, i dagligdagen af og til brug for en 

politisk retning eller refleksion på deres opgaveløsning. Når Tina Nør Langager var ude på fagpolitiske 

missioner, så kunne jeg træde til med anbefalinger, politiske retninger og udforskende spørgsmål. Jeg 

havde også fornøjelsen at præsentere repræsentanter fra foreningens faglige fora for et debatoplæg om 

rekruttering, medlemsfordele og synlighed, ligesom jeg fik en lille smule indflydelse på personaleforhold og 

kompetenceudviklingstilbud til tillidsrepræsentanterne. Det blev også til tre spændende og hektiske dage 

på Folkemødet, hvor jeg især var optaget af forebyggelse af vold på bosteder for mennesker med psykiske 

lidelser. Jeg er imidlertid meget glad for at være tilbage som regionsformand i Region Øst med den tætte 

kontakt til medlemmer og arbejdspladser. Jeg ser frem til at gå om bord i de opgaver, der ligger foran os. 
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JULI & AUGUST 2016 

Fremtidige fysiske rammer for Børneterapien i Gentofte 

Selvom sommerferiefreden er markant, så sker der alligevel noget i juli måned. Vores medlemmer havde 

håbet på bedre faciliteter, når de ældre bygninger på Bank-Mikkelsensvej skulle renoveres. Arkitektens 

fancy planer om en underjordisk multisal viste sig uforeneligt med stedets mosebund. Derved opstod der 

stor mangel på kvadratmetre. Derfor var der en grund til, at vi i fællesskab tænkte fornuftige løsninger for 

indflydelse og indvendinger for, at sikre gode omgivelser for ergoterapi og fysioterapi til både kommunens 

egen børn og alle de børn, som de omkringliggende kommuner henviser til. 

Nyttede det? Ja, det gjorde det. Medarbejdernes indsigelser blev dialogorienterede, faktabaserede og 

kortfattede. Den efterfølgende dialog mellem de lokale parter resulterede, at der blev skabt en løsning. 

Aktivitet kræves under budgetforhandlinger  

Hvert år i midten af august måned bliver de lokalpolitiske forhandlinger om det kommende års budgetter 

offentlige. Så med et område, der dækker 46 kommuner og to regioner er det spændende hvilke fagpolitiske 

opgaver der kommer ind til Region Øst. I 2016 var der behov for aktivitet, da Egedal kommune ville forringe 

sine tilbud til borgerne om genoptræning på grund af besparelser. 

Tæt samarbejde med den lokale tillidsrepræsentant og regionsformanden fra Danske Fysioterapeuter 

resulterede i indlæg fra Ergoterapeutforeningen i høringsperioden, personlig kontakt til formanden for det 

politiske udvalg i kommunen. Desværre så blev besparelsesforslagene vedtaget alligevel.  

Fing høringsbrevet her: http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/kritik-af-plan-om-besparelser-i-egedal-kommune  

http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/kritik-af-plan-om-besparelser-i-egedal-kommune
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SEPTEMBER 2016 

Gang i flere aktiviteter efter møde i regionsbestyrelsen 

Regionsbestyrelsen havde på sit heldagsmøde den 28.9 2016 flere perspektiver 

på de fremadrettede medlemsaktiviteter: vi fik oplæg ved Etfs næstformand Lotte 

Lagoni, vi strukturerede os i forhold til fokusområder men ikke mindst gik vi en 

tur udenfor to og to med blok og pen, på opdagelse efter vores personlige 

mærkesager. Resultatet var mange gode ideer, både nogle der var indeholdt i 

Handlingsplanen og også helt nye relevante aktiviteter. Vores fælles tema på 

mødet var opmærksomhed omkring hverdagsrehabilitering på ældreområdet; 

Hvad sker der med kommunernes forvaltning af Servicelovens § 83a?  

Vi nedsatte desuden flere arbejdsgrupper. En gruppe undersøger mulighederne for et TR temadag på 

myndighedsområdet. En anden planlægger temadag for ergoterapeuter på Plejehjemsområdet. Der var bl.a. 

også beslutninger om indsats på hospitalsområdet, fejring ad den internationale ergoterapidag den 27.10. og 

andre relevante initiativer. Engagementet var og er fortsat stort. 

Tillidsrepræsentant på myndighedsområdet. 

I regionsbestyrelsen er vi to medlemmer, der til dagligt arbejder som visitatorer på hjælpemiddel- 

området og samtidigt er tillidsrepræsentanter. Vi ville gerne arbejde med de udfordringer vi selv 

møder i vores virke som TR, herunder lønforhandling.  

Inden for myndighedsområdet er der mange faggrupper ansat, bl.a. sygeplejersker, fysioterapeuter og 

ergoterapeuter. I mange kommuner er visitation til hjemmeplejen bedre aflønnet end visitation til 

hjælpemidler og boligændringer. Der er også mange steder forskel på lønnen mellem faggrupperne. 

Andre steder er der en ensartet lønstruktur. Vi vil derfor gerne lægge op til erfaringsudveksling og 

inspiration på dette område ift.: 

Hvordan skal vi som TR forholde os til disse problematikker og forskelle i løn?  

Hvordan griber vi det bedst an i en forhandlingssituation?  

Hvilke gode erfaringer kan andre bruge? 

Ergoterapeuter på plejehjem og døgninstitutioner 

Temadagen er planlagt til 11. september 2017. Vi mangler i skrivende stund at finde de helt rigtige lokaler. 

I Region Øst ved vi fra vores medlemmer, der er ansat på plejehjem og døgninstitutioner, at specielt 

forholdsvis nyuddannede ergoterapeuter kan have problemer med at komme til at udføre egentlig 

ergoterapi. 

Formålet med temadagen er, at ergoterapeuter ansat på plejehjem og døgninstitutioner får viden og 

eksempler på muligheder om: 

 Hvordan man kan fremme borgernes aktive deltagelse ved at bruge hverdagens aktiviteter og 

gøremål på plejehjem og døgninstitutioner 
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 Hvordan man kan indrette plejehjem og døgninstitutioner, så der inviteres til større aktivitet og 

deltagelse af borgerne 

 Hvordan ergoterapeuter i samarbejde med plejen og de øvrige ansatte kan fremme borgernes aktive 

deltagelse i hverdagen 

 Hvordan ergoterapeuter kan danne netværk for at støtte hinanden og udvikle ergoterapi på 

plejehjem og døgninstitutioner 

Program: 

Kl. 10.00 – 10.10 Velkomst 

Kl. 10.10 – 12.15 Indlæg ved ergoterapeut Lise Nevstrup Andersen, natur- og haveterapeut , 

Master in Nature, Health and Garden, og ergoterapeut Mette Søndergård, 

underviser og konsulent indenfor demens- og ældreområdet, ud fra deres 

erfaringer: 

 Hvordan bringer man aktiviteter/aktivitetsperspektivet ind i den 

ergoterapeutiske praksis 

 Hvordan kan man i hverdagen på plejehjem og døgninstitutioner finde 

og bruge aktiviteter, som er betydningsfulde for borgerne, og som kan 

give liv til institutionen og samarbejdet omkring borgeren 

Kl. 12.15 – 13.00 Frokost 

Kl. 13.00 – 13.45 Gruppearbejde: Med udgangspunkt i de to indlæg diskuterer grupperne 

følgende: 

 Hvordan kan vi bringe aktiviteter og aktivitetsperspektivet ind i vores 

praksis? 

 Hvilke betydningsfulde aktiviteter kan vi bruge i forhold til vores 

borgere? 

 Hvordan kan vi udvikle og implementere nye aktiviteter i vores praksis? 

 Hvordan kan vi styrke samarbejdet med de øvrige ansatte, så der 

kommer mere liv og aktivitet i institutionen? 

Kl. 13.45 – 14.00 Pause, the og kaffe 

Kl. 14.00 – 14.45 Gruppearbejde ud fra følgende: 

 Ideer til ændret indretning på egen arbejdsplads, som kan fremme 

borgerens aktive deltagelse i hverdagslivet på institutionen 

 Hvordan kan vi dokumentere betydningen af arbejdet med borgerens 

betydningsfulde aktiviteter overfor borgeren, det øverste 

ledelsesniveau og det politiske niveau? 

 Ideer til hvordan vi kan danne netværk blandt ergoterapeuter ansat på 

plejehjem/døgninstitutioner. 

Kl. 14.45 – 15.45 Fælles drøftelse af resultaterne fra gruppearbejdet. Denne drøftelse samt 

gruppernes referater vil danne grundlag for det samlede referat fra temadagen. 

Referatet vil blive sendt ud til alle deltagere i temamødet. 

Kl. 15.45 – 16.00 Afslutning og evaluering af temadagen. 
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OKTOBER 2016 

Besøg på SANO i Skælskør og Psykiatrien i Slagelse 

Anledningen var egentlig, at jeg som regionsformand var inviteret til og deltog i et møde på Slagelse rådhus 

mellem borgmesteren og de faglige organisationer med medlemmer i kommunen. Men mødet var forholdsvis 

uinteressant, så heldigvis benyttede jeg også dagen til to spændende arbejdspladsbesøg i nabolaget. 

 Mens vi spise vores madpakker fik ergoterapeuterne på SANO, der drives af 

Gigtforeningen, deres leder og jeg en snak om deres opgaveløsning, deres 

ønsker om flere evidensbaserede tilgange til de mange borgere, der i øget 

omfang henvises af forsikringsselskaberne. Udover det sædvanlige klientel af 

gigtpatienter, så får stedet flere og flere henvist med kroniske smerter og andre 

belastningssymptomer. På opholdet skal de både træne, modtage rådgivning 

men også vurderes i forhold til mulighederne for vende tilbage på 

arbejdsmarkedet. 

Ergoterapeuterne på SANO står derved med det paradoks, at jo bedre borgerne 

vurderes og trænes, jo mindre erstatning fra forsikringen kan de forvente. I den 

forbindelse talte vi om, ergoterapeuterne på SANO kunne udvikle deres 

redskaber i beskæftigelsesperspektivet ved f.eks. i samarbejde med UCSJ 

efter- og videreuddannelse at udbyde kurser i redskaberne WEIS, WRI samt 

AWP og AWS.  

I ugerne forud for min tur i det vestsjællandske havde der været en del presseomtale og en forespørgselsdebat 

i Folketinget om den manglende anvendelse af moderne faciliteter til patientaktiviteter i de nybyggede rammer 

for Psykiatrien i Slagelse. Derfor var det givtigt, at besøge stedet og sammen med tillidsrepræsentanter for 

ergoterapeuterne, at lægge en slagplan for hvordan vi i fællesskab kunne øge patienternes muligheder for at få 

ergoterapeutiske behandlings- og aktivitetstilbud.  

Rekruttering og kompetencer i Region Hovedstaden 

Gennem et par år har Center for Uddannelse i Region Hovedstadens HR afdeling 

udarbejdet et datagrundlag og kvalificeret dette ved at besøge de faglige 

organisationer. Forud for vores møde havde vi forberedt et oplæg om hvilke 

kompetencer, som vi mener ergoterapeuter på 

fremtidens somatiske afdelinger har behov for. Med 

afsæt i disse har vi sammen med bl.a. parter fra PH 

Metropol arbejdet videre med disse temaer. Vores 

håb er, at vi i samspil med ledere og medarbejder-

repræsentanter indenfor de enkelte specialer kan 

bidrage til udviklingen af kompetenceudviklings-

planer for såvel nyansatte som garvede 

ergoterapeuter. 

Den 26.oktober var der Forskningssymposium i Region H 

Det er 7.gang, der afholdes et forskningssymposium for ergoterapeuter og fysioterapeuter i Region 

Hovedstaden. Det var første gang, at vi i Region Øst var inviteret til at deltage. Vi var to fra 

Regionsbestyrelsen, der havde mulighed for en ”friplads”. Til gengæld sponserede vi en præmie til den 

bedste ergoterapeutiske præsentation, som tilfaldt Sara Fredslund fra Rigshospitalet.  
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November 2016 

Budgettilpasning af kommunal genoptræning 
Åse Munk Mortensen: ”Gladsaxe kommune lagde efter vedtagelsen af budgettet 

for det kommende år, 2018 op til at 25% af personalet på Træningscentret skulle 

afskediges, omplaceres og/eller varsles ned i tid. Sammen med ”fyssernes” 

regionsformand søgte jeg om at mødes med udvalgsformanden, der dog afslog et 

møde. Sammen med ergoterapeut Katja, der er TR suppleant mødtes jeg så med 

Centerlederen, hvor vi drøftede de ergoterapeutiske kompetencers brug bl.a. ved 

demens og beskæftigelsesrettet indsats. Dagen efter deltog jeg i et møde for alle 

ergoterapeuter og fysioterapeuter i Træningscentret. I det efterfølgende forløb var 

der tæt dialog med forhandlingskonsulent og TR. Resultatet blev at to medlemmer 

af Etf blev varslet til en omplacering. Et planlagt møde med en af de modtagne 

ledere på demensområdet blev uaktuelt. Uroen på arbejdspladsen har givet 

mange dønninger, men vi håber at der snart bliver balance mellem opgaver og 

ressourcer. Den lokale ergo TR suppleant Katja, som ses på billedet har ydet en 

prisværdig indsats. Tak”. 

Brev til Danske Handicaporganisationer: ”Vi kan ikke registrere 

vores handicapvenlige klinikker. 

Via en henvendelse fra et medlem, der er aktiv i 
Danske Handicaporganisationer (DH) blev vi 
opmærksomme på, at 100% af de praktiserende 
ergoterapeuter i region Sjælland, ifølge en 
analyse foretaget af DH, på sundhed.dk fremstår 
uden handicapvenlig adgang. Det resultat 
benyttede DH både i pressen og i henvendelse til 
regionsrådsformanden. 
 
Efter en del research og hjælp fra sekretariatet i ETF fandt vi ud af, at kun behandlere med overenskomst 
med sygesikringen har mulighed for at registre adgangsforhold på sundhed.dk. Det gav anledning til at 
Region Øst og Klubben af privatpraktiserende ergoterapeuter den 17.11.sendte dette brev til DH: 

Praktiserende ergoterapeuter i Region Sjælland  

Vi har tidligere på efteråret været i dialog med DH vedr. oplysninger om handicapadgang 

på www.sundhed.dk for behandlere i Region Sjælland, og vi skal hermed kommentere 

resultatet af søgningen. Ergoterapeutforeningen bakker 100% op om DHS indsats for, at 

offentlige sundhedstilbud til borgerne skal være for ALLE borgere - også når dette stiller 

krav til tilgængelighed. 

Vi er også tilfredse med at www.sundhed.dk har søgefaciliteter, hvor borgerne kan få 

kontakt til ergoterapeuter. Vi har for en årrække siden oprettet hjemmesiden www.find-

ergoterapeut.nu, hvor der er lidt flere søgestikord på de ergoterapeuter/medlemmer af 

Ergoterapeutforeningen, der del- eller fuldtids tilbyder ergoterapi i privat regi. 

Ergoterapeutforeningen har i modsætning til Danske Fysioterapeutforeningen m.fl. IKKE 

overenskomst med Danske Regioner. Det har vi i flere omgange forsøgt at få, men uden 

at det har haft det ønskede resultat. Det er således enten en egen udgift for borgeren, 

virksomheden eller i bedste fald en konkret individuel kommunal bevilling med 

udgangspunkt i Serviceloven, Lov om Aktiv beskæftigelse eller Folkeskoleloven, der giver 

borgeren mulighed for ergoterapi. 



 
 

1
4

 
De fleste privatpraktiserende ergoterapeuter undersøger og behandler i borgerens 

naturlige miljø enten i hjemmet, institutionen eller på arbejdspladsen. Ofte vil 

arbejdsopgaverne være vejledning, undervisning eller tilsvarende konsulentydelser. Det er 

derfor de færreste ergoterapeuter der tilbyder behandling i klinik. Vi er på baggrund af jeres 

henvendelse blevet opmærksomme på, at tydeliggøre for vores private ergoterapeuter 

vigtigheden af, at deres eventuelle klinikker er handikapvenlige både hvad angår 

tilgængelighed og mulighed for at benytte omklædnings-og toiletfaciliteter. 

Vi er også blevet optaget af, hvorledes det er muligt at få registret handicapvenlige 

adgangsforhold korrekt på www.sundhed.dk. Så tak for jeres initiativ. 

Med venlig hilsen 

 

Åse Munk Mortensen Janne Mottlau 

Regionsformand Formand 

Region Øst Klubben af Privatpraktiserende 

ergoterapeuter. 

Kopi sendt til: Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland, 

Registrering og styring i behandlingspsykiatrien  

 
D.30. november 2016 blev der afholdt fællesmøde om ydelsesregistrering i 

Region Hovedstadens Psykiatri(RHP). På mødet deltog de faglige organisationer, 

direktion og ledelse i RHP samt regionsrådspolitikere fra Region Hovedstadens 

Psykiatriudvalg. På mødet tilkendegav ledelsen i RHP at ydelsesstyring er 

kommet for at blive. Mødet tydeliggjorde derudover, at der er store forskelle på 

hvordan man arbejder med ydelsesstyring lokalt indenfor RHP.  

Vigtige pointer som blev fremhævet: 

 Ydelserne har konsekvenser for afdelingens økonomi 

 Produktivitetskravet om ydelser må ikke blive individualiseret 

 Der er relevante opgaver som ikke indgår i ydelsesregistreringen 

Der var bred enighed om, at det er godt, at patienter ikke skal vente på udredning og behandling, og at 

denne skal være faglig velfunderet. Det fremgår af loven, at ydelser skal registreres, men som praksis er i 

dag, er det kun udvalgte ydelser, der bliver registreret og styret efter. Styringen og de udvalgte ydelser 

kommer dermed til at definere arbejdsindholdet, hvorved faglige vurderinger underkendes. Det misforhold, 

at styring på udvalgte parametre bliver vigtigere end faglig kvalitet, kan og bør der gøres op med.  

Det var aftalt, at Direktør Martin Lund vil invitere organisationerne til møde i januar til fortsat drøftelse om 

ydelsesregistrering og ydelsesstyring, men efter nytår præsenterede RHP direktion at ”ydelsesstyring” 

udgår af driftsmålene. Der er i øjeblikket et politisk fokus på at ændre den måde, man styrer på i det 

offentlige. Strømningerne går i retning af, at der skal måles og styres værdibaseret.  

Sidste nyt: torsdag den 16. marts mødes en lang række faglige organisationer på initiativ af Dansk 

Sygepleje Råd fordi vi gerne vil arbejde for bedre forhold i Psykiatrien, både for medarbejdere og 

patienterne.  
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Repræsentantskabsmødet - REP16 
På generalforsamlingerne i 2014, 2015, 2016 var valg til Repræsentantskabet på dagsordenen. Det betød, 
at vi havde tilstrækkeligt mange suppleanter til, at vi i weekenden den 19.- 20. november mødte talstærkt 
op på Klarskovgård i Korsør Lystskov.  
 
Forinden havde delegationen fra Region Øst afholdt to forberedende 
møder, hvor nye blev introduceret til arbejdsformen, forventningerne 
og traditionerne. På det andet møde havde deltagerne kunnet sætte 
sig ind i det skriftlige materiale og, der kunne derfor tages hul på de 
større debatemner. 
 

Repræsentantskabet besluttede en mindre stigning i kontingentet, 

sagde nej tak til obligatorisk lønforsikring og vedtog at den ”røde tråd”, 

fokusområdet, i de kommende tre år skal være ” Trivsel og kvalitet i 

hverdagen”. 

Du kan læse mere om fokusområdet og andre temaer fra REP16 her:  

http://www.etf.dk/rep16  

 
 

Vores fokus på SEL §83a og møde med Per Kloster 

Pr 1.januar 2015 blev det lovpligtigt at tilbyde borgere rehabilitering før hjemmehjælp via §83a i 

Serviceloven. De fleste kommuner tilbød i forvejen hverdagsrehabilitering. Kommunerne har det seneste år 

i forskellige grader arbejdet med at forstå og fortolke lovgivningen samt finpudse deres tilbud om 

hverdagsrehabilitering. 

I marts måned 2016 udgav Sundhedsstyrelsen håndbog om rehabiliteringsforløb, som giver anbefalinger 

om brug af forløbsansvarlige, målrettede indsatser mm. Vi mener at ergoterapeuter er oplagte til at besidde 

opgaven som forløbskoordinatorer. 

”Vølund og Kloster” er et kendt konsulentfirma indenfor undervisning og udvikling indenfor 

myndighedsfunktion og rehabiliteringsforløb. I efteråret 2016 tilbydes kursus af Vølund og Kloster, formidlet 

af Sundhedsstyrelsen og KL til alle kommuner for 4 forløbskoordinatorer og 2 myndighedspersoner i hver 

kommune. Kurset indeholder bl.a. informationer om indholdet i Håndbog på rehabiliteringsområdet for 

ældre. 

Regionsbestyrelsen stillede sig selv spørgsmålene: 

http://www.etf.dk/rep16
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 Hvordan sikrer vi ergoterapeutisk påvirkning på området? 

 Kan vi lave et medlemsmøde som inspirerer og gør ergoterapeuter klogere på området.  

Som en del af vores besvarelser af spørgsmålene inviterede vi Per Kloster til at mødes med Åse, Sofie og 

Mitzi. Det blev til en god og inspirerende samtale for os alle fire. Efter samtalen stod det klart for os, at vi 

med fordel kan gøre vores egne medlemmer mere bevidste om egne styrker, fortrin men også vores egne 

behov for kompetenceudvikling og analyse af de kontekster og organiseringer, som vi som ergoterapeuter 

med opgaver i relation til hverdagsrehabilitering, befinder os i.  

I samråd med Chefkonsulent i Etf Beate Jarl har regionsbestyrelsesmedlem Sofie Nelmark Ahrenbrandt, 

med støtte fra os andre, overtaget stafetten fra det landsdækkende netværk for ”Ergoterapeuter i 

Hverdagsrehabilitering”. Hun er værtinde for det kommende netværksseminar, der afholdes den 23.maj i 

Lyngby. Hold øje med datoen. Det varer ikke længe før arrangementet kan findes på etf.dk 

 

  



 
 

1
7

 
December 2016 

Hvordan kan flere børn med Cerebral Parese få ergoterapi? 
På landsplan er der for flere år siden indført 

standardiserede protokoller for behandling af børn med 

CP. Tilsvarende protokoller har i Sverige medført færre 

større operationer og mindre fejlstillinger. I region 

Hovedstaden er det en ergoterapeut, der følger hvordan 

det går med at få udfyldt protokollerne. I enkelte 

kommuner ser det meget dårligt ud. Vi har kontakt med 

tre børneergoterapeuter og Etfs faglige konsulent på 

børneområdet om mulige fagpolitiske initiativer. Vi 

afventer årsrapporten for 2016 for at have data, som vi 

officielt kan anvende. Det vil være oplagt at gøre 

området ”varmt” i forhold til KV2017 og de kommunale 

budgetter for 2018.  

Julemøde i RB den 2. december 

Vi traf flere fremadrettede beslutninger om bl.a. 
indholdet på temamøder forud for generalforsamlingen 
den 26. april 2017. Vi besluttede også, at vi i 2017 er 
sammen med fem øvrige organisationer i det lokale 
Sundhedskartel om et 1. maj møde i København. 
Medværtskab koster 800 kr. Håber nogle vil deltage. 
Efter disse store beslutningen nød vi dejlig mad og fik 
personlige julegaver indenfor temaet ”Fjeld og fritid”. Vi 
var traditionen tro hjemme hos Johanne Drachmann i 
hendes smukke og hyggelige kartoffelrækkehus. 
Program for 1. maj mødet, der afholdes i Dansk Sygepleje Råds lokaler Frederiksborggade 15.4. sal: 
Dørene er åbne fra kl 8:30 og vi starter officielt kl 9 og der vil vanen tro være live jazz ved ” Den røde Trio” 
inden åbningen og mellem talerne, ligesom forplejningen vil være morgenmad, juice, kaffe, te, Gammel 
dansk samt øl og vand. 1. taler; Sundhedsborgmester i Københavns Kommune Ninna Thomsen (SF), 2. 
taler; Regionsrådsformand Sophie Hæstorp, Region Hovedstaden (S), 3. taler; Johanne Schmidt Nielsen, 
Folketingsmedlem (EL). Afslutning ved kredsformand Vibeke Westh, DSR Kreds Hovedstaden 
 

Netværk for TR i Socialforvaltningen i Københavns kommune.  
Få dage før juledagene i 2016 mødte fem ud af ni TR op til konstruktivt erfaringsudveksling og drøftelse af 

fagpolitiske udfordringer. Der var igen et vellykket TR netværksmøde i starten af marts og planen er, at 

mødes 4-6 gange årligt. 

Der har tidligere været forsøg på at etablere et TR netværk i denne forvaltning, der dels rummer selvejende 

institutioner for blinde, senhjerneskadede dels kommunal visitation, sagsbehandling vedr. hjælpemidler og 

hjemmepleje til borgere under 65år samt bosteder for mennesker med sindslidelser, fysiske handicaps og 

udviklingshæmning. Der er ifølge vores medlemssystem ansat 116 ergoterapetuer i Socialforvaltningen. Vi 

tror at der kunne være flere TR for vores faggruppe. Det vil vi kigge på næste gang vi mødes. Sammen 

med Danske Fysioterapeuter har vi et ønske om at holde et møde for alle vores medlemmer i kommunen 

inden sommerferien. 

Gennemgående temaer for TR netværksgruppen er et for lavt lønniveau for ergoterapeuter ansat i 

Borgercenter Handicap og sikkerheden på bostederne. Vi har sammen med tre andre faglige organisationer 

deltaget i orienteringsmøde om etablering af særlige sikret kommunalt bosted. Derudover deltaget i møde 

med center-og bostedsledere i Center Amager, hvor der blev givet status på arbejdsmiljøindsatsen både 

med hensyn til sikkerhed og trivsel. Mødet var med lokale TR, AMiR og repræsentanter fra LFS, FOA og 

Etf. 
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Januar 2017 

Farvel til klippekort i pap. 

Med kontoradresse på Nørreport har det været attraktivt at drage ud 
i regionen med tog. Derfor er det også et lidt vemodigt farvel til de 
mange klippekort og et goddag til Rejsekortet, som til gengæld fylder 
mindre. For så kan rejsetiden også benyttes til at læse og besvare de 
mange daglige mails. 

Snitflader og kommunale blindgyder 

Historien starter på TR regionsmøde i Ringsted, hvor vi diskuterede lønrelationer. Det kendte tema: de 
regionale lønninger kontra kommunale lønninger. Til brug herfor var der trukket lønstatistikker. En af 
oplysningerne er hvor mange ergoterapeuter, der er ansat i de enkelte kommuner. I Næstved over 70 og i 
Roskilde mere end 50. Derfor aftaler jeg med TR fra de to kommuner, at vi skal invitere ergoterapeuter fra 
de to kommuner til medlemsmøder, da de ikke kender hinanden og de forskellige arbejdsområder. I mødet 
med ergoterapeuter i Roskilde kommune deltager regionsformanden Åse Munk Mortensen sammen med 
Tina Nør Rasmussen og i mødet et par dage senere i Næstved kommune, hvor nedenstående billede 
stammer fra, er det sammen med Etfs næstformand Lotte Lagoni. 

Medlemsmøde for alle medlemmer ansat i Næstved kommune, som er den af de store kommuner i regionen. 

Vi vil høre jeres mening, oplevelser og prioriteringer  

Alle tillidsrepræsentanter i region Øst fik mulighed for at ønske sig et besøg af Åse Munk Mortensen og Etfs 
forhandlingsleder Dorthe Julie Kofoed som optakt til de kommende overenskomstforhandlinger på de 
kommunale og regionale områder OK18. Det var populært, Så kalenderen blev hurtigt fyldt.  

I januar var vi på seks besøg, i København, Rudersdal og på Falster, Flere arbejdspladser end dem vi 
kunne nå på de afsatte dage, afventer en aftale om, 
hvornår vi kommer på besøg hos dem.  

I marts er Dorthe på turne i Jylland og Fyn. 

Herunder er deltagere fra Lolland, Vordingborg og Guldborgsund 
kommune ved at ruste sig med lidt salat. 



 
 

1
9

 
Februar 2017 

Medlem som ergoterapeutstuderende 

I Ergoterapeutforeningen vil vi meget gerne give de ergoterapeutstuderende indsigt i betydningen af 

medlemskab. Derfor møder vi op på skolerne, når vi får mulighed for det. Lige nu afprøver vi hvornår i 

uddannelsesforløbet, at det giver mest mening for de studerende. Der er mange informationer, som de skal 

forholde sig til. Lige nu er vores erfaring, at en gratis frokostsandwich motiverer flere til at komme og høre 

vores oplæg på 1. semester. Om det giver sig udslag i flere indmeldelser vil vise sig. Vi havde i starten af 

marts besøg af fem studerende fra vores to uddannelser. De lovede, at de gerne ville være bindeled og 

formidler af tilbud til de studerende. 

På PH Metropol bliver vi inviteret til at komme og fortælle om professionens ”brændende platforme” samt 

besvare spørgsmål fra de studerende, der er på vej til at finde tema for deres afsluttende bachelorprojekt. 

Københavns kommune søger nye løsninger 

Da mange af regionens medlemmer er ansat i Københavns 

kommune, så indgår vi aktivt i det tværfaglige samarbejde der 

er organiseret i KFF, Københavns Frederiksberg 

Fællesrepræsentation. Kommunen er opdelt i 7 forvaltninger, 

der hver for sig er så store, at det kan være svært at skabe 

sammenhæng på tværs. På tværs af forvaltningerne er der 

oprettet et Centralt Samarbejds Organ, der på mange måder 

ligner andre kommuners Hoved MED. Ergoterapeutforeningen 

har en suppleantplads i dette organ og vi har en enkelt gang haft 

lejlighed til at deltage i et møde. 

I Københavns kommune arbejder de fleste ergoterapeuter i 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. I denne forvaltning har 

Sundhedsborgmester Ninna Thomsen i flere år holdt tæt kontakt med 

os og andre sundhedsorganisationer. Fællestillidsrepræsentant for 

ergoterapeuterne Anne Theilgaard Jacobsen og hendes fys FTR 

kollega Charlotte er tæt forbundne med de to organisationers 

regionsformænd. Vi mødes jævnligt for at drøfte strategi og initiativer. 

Kommunen har etableret en tværgående enhed, der skal udvikle arbejdsgange, der er til gavn for borgerne 

og som samtidigt effektiviserer opgaveløsningen. De er åbne for at komme ud og fortælle om deres arbejde. 

Vi forsøger at benytte os af denne mulighed. 

Ergoterapi i Region Hovedstadens Psykiatri 

Som en udløber af kontakten til Region Hovedstaden er vi sammen med Fællestillidsrepræsentant Linda 

Gyrup og de lokale tillidsrepræsentanter på de Psykiatriske centre: Hillerød, Ballerup, Amager, København, 

Glostrup og Sct. Hans optaget af udviklingen af mulighederne for ergoterapeuternes kompetenceudvikling. 

Senest er vi mødtes med ledere og faglige koordinatorer, som er enige med os i, at mulighederne skal, 

beskrives og udvikles. 
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Marts 2017 

Ergoterapi i hospitalsvæsnet  

Ergoterapi på hospitalsområdet er en helt uundværlig faktor, både i relation til det akutte område, hvor 

ergoterapeuter er specialister i at udføre hurtige præcise vurderinger af patientens funktionsevne, og i 

relation til det mere specialiserede og det pallierende sygehusvæsen, hvor patienterne efterspørger en 

meningsgivende aktiv hverdag, så længe som muligt. Endelig genererer ergoterapeuter på sygehusniveau 

genoptræningsplaner til kommunalt regi. 

Regionsbestyrelsen mener, at det er vigtigt, at ergoterapeuter på 

hospitalsområdet, oplever en aktiv opbakning til at promovere faget. Vi har 

flere gode ideer til at sætte fokus på de forskellige platforme, ergoterapeuter 

arbejder ud fra, dels ved at ergoterapeuter fortæller ”den gode historie” i små 

selvstændige film, dels ved at brande de forskellige arbejdsområder og 

beskrive, hvorfor ergoterapeuter er en samfunds-økonomisk nødvendighed 

i det specialiserede sygehusvæsen. 

I alle regioner er der forsøg på at udvikle værdibaseret styring. Dette skal på 

sigt udkrystalliseres i nye styringsformer og muligvis erstatte eller supplere 

den nuværende DRG afregning. Hvordan kan ergoterapi indgå i dette? Vi 

følger og støtter vores medlemmer på Udviklingshospital Bornholm, da de 

er dybt involveret i arbejdsgrupper og projekter om bedre udskrivelser og 

patientinddragelse. I region Sjælland indgår vi i Sundhedspolitisk dialogforum, hvor regionsrådspolitikere 

og organisationer i uformelle former deler synspunkter. 

Omlægning af Børnecenter København  

Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns kommune har gennem et år forberedt en omstrukturering af 

bl.a. ergo-og fysioterapi, der i dag er samlet i Børnecenter København. Forvaltningen har inviteret til 

kaffemøde den 7.11, hvor Etf har fremlagt ønske om fortsat central organisering eller opnormering hvis der 

skal ske en decentralisering.  

Lige inden jul kom forslaget til delvis decentralisering i høring frem til 

3.2. Der har været møde med den lokale TR og et fyraftensmøde med 

ergoterapeuter på Børnecenter København forud for fremsendelse af 

Etfs høringssvar.  

Efter høringsfristen har vi sammen med Danske Fysioterapeuter haft 

møde med Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev og kontorchef 

fra forvaltningen. Inden sagen kom til behandling i Børne- og 

Ungdomsudvalget den 15. marts havde vi møde med 

udvalgsmedlemmer, for at uddybe vores høringssvar. 

Vores indvendinger fik udvalget til at udsætte deres beslutning. Vi har således fået en enestående lejlighed 

til at fremkomme med forslag til en bedre organisering. Imidlertid er det ikke en gavebod, vi har fået adgang 

til. Præmissen er, at der skal findes besparelser sted samtidig med at vores medlemmer i højere grad skal 

bidrage til inklusion i folkeskolen. Hør mere om dette, når vi ses den 26. april. 

http://www.kk.dk/indhold/borne-og-ungdomsudvalgets-modemateriale/15032017/edoc-agenda/748d5013-

6204-4452-b548-2acdb7efb148  

http://www.kk.dk/indhold/borne-og-ungdomsudvalgets-modemateriale/15032017/edoc-agenda/748d5013-6204-4452-b548-2acdb7efb148
http://www.kk.dk/indhold/borne-og-ungdomsudvalgets-modemateriale/15032017/edoc-agenda/748d5013-6204-4452-b548-2acdb7efb148
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Arrangementer når dit arbejdsliv stopper 

 

Du er nemlig stadigvæk ergoterapeut. De venskaber, bekendtskaber og relationer som du gennem 

studietiden, fagforeningsaktiviteter, faglige kurser og arbejdslivet har opbygget kan bevares ved at være 

aktiv i Seniorklub Øst. Medlemsindflydelsen og medlemsinddragelsen er i top. Der bliver nemlig kun de 

arrangementer som seniormedlemmerne ønsker, prioriterer og planlægger. Men lidt tilskud fra regionens 

konto til medlemsaktiviteter bliver det til tre til fem årlige kulturelle, faglige og sociale begivenheder i 

dagtimerne. 

Arrangementerne evalueres og nye aktivitetsplaner søsættes på det årlige træf i slutningen af november, 

hvor Ergoterapeutforeningen også er vært for en beskeden julefrokost.  

Du kan læse meget mere her: http://www.etf.dk/seniorklub-oest  

 

http://www.etf.dk/seniorklub-oest

